
Programator de udare Gardena T 1030 plus

Va rugam sa cititi aceste instructiunicu atentie si 
sa respectati indicatiile continute. Folositi aceste 
instructiuni pentru a va familiariza cu 
programatorul, utilizarea sa corespunzatoare si 
datele de securitate.
Atentie: din motive de securitate , nu lasati in 
preajma programatorului copiii si tinerii sub 16 
ani, precum si persoane care nu cunosc aceste 
instructiuni.
Pastrati aceste instructiuni intr-un loc sigur.

I. Domeniul de utilizare a programatorului GARDENA
Utilizarea conform destinatiei Programatorul Gardena este destinat udarii in gradinile private. 

Este construit pentru utilizarea in exclusivitate in exterior, in 
vederea comandarii aspersoarelor si sistemelor de irigare. 
Programatorul electronic poate fi utilizat pentru programarea 
automata a udarii gradinii si in timpul concediului.

Important Programatorul Gardena nu poate fi utilizat in nici un caz in scopuri 
industriale si nici pentru produse chimice, alimentare, usor 
inflamabile sau explozive.

 
II. Norme de securitate

       Baterie:
      Pentru masuri de siguranta, programatorul de udare poate fi alimentat numai cu o baterie alcalina de 
9 V, tip IEC 6LR61.
      In  caz  de  absenta  indelungata,  instalati  o  baterie  noua  pentru  a  evita  oprirea 
programatorului.Verificati  starea  bateriei  inaintea  unei  absente  prelungite  (vezi  IV.  Punerea  in 
functiune).
Atentie!
Programatorul nu este construit pentru utilizarea in interiorul unei piese. Nu utilizati  programatorul 
decat la exterior.
Programatorul  trebuie  instalat  vertical(piulita  superioara in sus) pentru a se evita  infiltratia  apei  in 



locasul bateriei.
Cantitatea minima de apa pentru o buna functionare a programatorului de udare este de 20-30 l/h.
Pentru comandarea sistemului micro-drip, sunt necesare minim 10 aspersoare de 2 litri.
Temperatura apei vehiculate prin programator nu trebuie sa depaseasca 40 grade.
Nu vehiculati decat apa dulce si curata.
Presiunea de functionare a programatorului este cuprinsa intre 0,5 bari minim si 12 bari maxim.
Nu trageti de furtunul fixat de programator.
Programarea:
Inchideti robinetul inainte de programare.Evitati astfel udarea in timpul testarii functiei “man On/Off” a 
programatorului. Puteti, de asemenea, scoate ecranul din suportul programatorului.
Daca ecranul de comanda este scos si supapa este deschisa, supapa ramane deschisa si dupa ce ecranul 
de comanda a fost reasezat.

III. Functionarea
Cu ajutorul programatorului electronic, gradina poate fi udata complet automat, in perioade succesive, 
panala de 3 ori pe zi (la fiecare 8 ore). Aspersoarele si un sistem Sprinkler sau un sistem picatura cu 
picatura pot fi utilizate pentru udare. Programatorul comanda udarea automata in functie de programul 
reglat  si  poate  fi  folosit  in  timpul  concediului,  dimineata  devreme  sau  seara  tarziu,  cand 
evapotranspiratia este scazuta.
Suprafata de comanda Elementele  de  comanda  permit  in  reglaj  simplu  de program al 

udarii.

(1)Butonul(rotita) Run Time (durata udarii).

(2)Butonul(rotita) Frecventa (frecventa udarii).

(3)Ledul luminos Starea bateriei.
Cand ledul  de stare  a bateriei  palpaie  in continuu,  bateria  este 
descarcata si vana nu se mai deschide.
O vana deschisa prin program se va reinchide tot timpul.
Odata cu schimbarea bateriei, ledul revine la starea initiala.
-  Introduceti  bateria  (vezi  IV.  Punere  in  functiune  “Montarea 
bateriei”)
- Testati bateria (vezi IV. Punere in functiune “Testarea bateriei”).

IV. Punerea in functiune
Instalarea bateriei Nu folositi  programatorul  electronic 

decat cu o baterie alcalina de 9 V de 
tipul IEC 6LR6.
1.  Retrageti  ecranul  de  comanda(4) 
din locasul programatorului.
2.  Puneti  bateria  in 
compartimentul(5)  destinat. 
Respectati polaritatea (P).
3.  Repuneti  ecranul  de comanda (4) 
in locas.



Verificati bateria In  caz  de  absenta  indelungata(de  ex:  concediu),  verificati  in 
prealabil  bateria.  Pentru ca apa sa  nu provoace nici  o  paguba, 
trebuie sa instalati  o derivatie  de la programator  (ra cordati  un 
furtun sau asezati o galeata dedesubt).

1. Deschideti robinetul de apa.

2. Rotiti butonul  Run Time (1) in sensul acelor de ceas pana la 
ON. Supapa se deschide.

3. Rotiti butonul Run Time (1) pe OFF. Supapa se inchide.
Baterie  incarcata 
suficient

Baterie  aproape 
descarcata

Baterie descarcata

Supapa deschisa Supapa deschisa Supapa  nu  se  mai 
deschide

Ledul  luminos  al 
starii  bateriei(3)  nu 
palpaie.

Ledul  luminos  al 
starii  bateriei(3) 
palpaie de 5 ori.

Ledul  luminos  al 
starii  bateriei  (3) 
palpaie  in 
permanenta.

Functionarea 
programatorului  de 
udare  garantata 
minim 4 saptamani.

Functionarea 
programatorului  de 
udare  inca  4 
saptamani maxim.

Programatorul  de 
udare  nu  mai 
functioneaza.

Consemnarea 
schimbarii bateriei

Schimbarea  bateriei 
indispensabila.

Racordarea programatorului
Programatorul  este  echipat  cu  o  piulita  filetata(6)  de  33,3 
mm(G1”). Adaptorul(7) serveste la racordarea Programatorului la 
robinete cu filet de 26,5 mm(G3/4”).

1.  Pentru  filetaj  de  26,5  mm  (G3/4”):  Infiletati  cu  mana 
adaptorul(7) pe robinet (nu utilizati cheie).
2.  Infiletati  cu  mana  piulita  racord(6)  a  programatorului  pe 
filetajul adaptorului(nu utilizati cheie).
3. Infiletati stutul(8) de robinet la programator.



Racordarea  unei  sonde  de 
umiditate  sau  a  unui 
pluviometru(optional).

Pe  langa  programarea  timpilor  de  udare,  aparatul  ofera 
posibilitatea tinerii cont de umiditatea solului si de precipitatii.

Daca  solul  este  suficient  de  ud  sau  in  caz  de  precipitatii, 
programul  declansat  este  oprit  sau activarea  unui  program este 
decomandata. Udarea manuala man.On/Off ramane posibila.

1. Retrageti ecranul de comanda(4) din locasul programatorului.
2. Asezati sonda de umiditate in zona udata
     - sau -
pluviometrul in afara zonei udate (utilizand daca este necesar un 
cablu de prelungire).
3. Infingeti mufa de conectare in priza(9) a programatorului.

V.  Utilizare
Reglarea programului de udare Pentru reglarea programului este posibila scoaterea ecranului de 

comanda  si  de  a  face  reprogramarea  (vezi  IV.  Punerea  in 
functiune “Instalarea bateriei”)

Reglarea duratei de udare
Durata de udare este cuprinsa intre 1 si 120 minute si poate fi 
reglata cu ajutorul a 13 programe diferite.
- Rotiti butonul  Run Time(1) pe durata de udare dorita ( ex: 10 
minute).

Reglarea frecventei de udare:
Frecventa de udare este cuprinsa intre 8 ore(8 h) si la ficare 7 
zile(7th) si cuprinde 6 programe diferite.
- rotiti butonul Frequency(2) pe frecventa dorita (ex: la fiecare 8 
ore=8h).

Ora de incepere a udarii:
Dupa 5 secunde de la reglarea frecventei de udare, valorile sunt 
inregistrate  si  prima udare incepe.  Ora la care incepe udarea 
determina urmatoarea ora de declansare a udarii.
In  functie  de  reglajul  butonului  Frequency(2),  cand  frecventa 
inregistrata  ajunge  la  termen,  udarea  urmatoare  incepe(ex: 
8h=dupa 8,16,24...ore).
Daca  un  senzor  inserat  in  programatorul  automat  semnaleaza 
umiditate, udarea nu este efectuata.

Modificarea  orei  de  incepere  a 
udarii

Ora de incepere a udarii poate fi reajustata.

1. Rotiti butonul  Run Time(1) in sensul invers acelor unui ceas 



pe Reset. 
Timp de 2 secunde, ora actuala va fi inregistrata ca o noua ora  
de incepere a udarii.

2. Repuneti butonul Run Time(1) pe durata de udare dorita.

Modificarea duratei de udare Durata de udare poate fi modificata in functie de meteo si inaintea 
pornirii programului, fara modificarea frecventei de udare sau a 
momentului inceperii udarii.

- Rotiti butonul Run Time(1) pe durata de udare modificata (ex: 
15 minute). 
Daca durata de udare este modificata cand un program este 
in curs, aceasta este astfel:

● Daca  durata  de  udare  modificata  este  mai  lunga  decat 
vechea  durata  de  udare  programata,  aceasta  este  noua 
durata de udare de care se va tine cont in ansamblu.

● Daca  durata  de  udare  modificata  este  mai  scurta  decat 
vechea durata de udare programata, udarea este intrerupta 
pentru 1 minut.

Udarea manuala (ON) Supapa  poate  fi  deschisa  sau  inchisa  manual  si  aceasta  se 
poate face in orice moment. Ora de incepere a udarii si frecventa 
de udare programata nu vor fi modificate.

- Rotiti butonul Run Time(1) in sensul acelor de ceas pe ON.
Supapa se deschide pentru 30 minute, independent de programul  
de udare inregistrat.

Pentru activarea programului inregistrat, durata udarii programate 
initial poate fi din nou reglata.

Functionare  Punere  in  pauza 
temporara(OFF)

Supapa  poate  fi  inchisa  manual  in  orice  moment.O supapa 
deschisa  programat,  poate  fi  inchisa  prematur  fara  modificarea 
orei de incepere a udarii si a frecventei de udare.
- Rotiti butonul Run Time(1) pe OFF.
 Supapa se inchide si ramane inchisa independent de programul  
reglat.

Pentru  reactivarea  programului  inregistrat,  programarea  trebuie 
resetata.



         VI. Scoaterea din functiune
Depozitarea / stocarea pe timpul iernii:
Rotiti butonul Run Time pe OFF.
Programul de udare nu se va mai efectua.
Depozitati programatorul intr-un loc uscat, ferit de ger.
Acest aparat nu poate fi aruncat in pubele domestice, doar in containere special prevazute pentru acest 
tip de produs.

        VII. Intretinere
Curatarea filtrului: Trebuie sa controlati regulat filtrul(12) si sa-l curatati daca este 

necesar.

1. Desfiletati cu mana piulita-racord(6) din filetul robinetului(fara 
cheie).

2. Daca este necesar desfiletati adaptorul(7).

3. Scoateti filtrul(12) din piulita-racord si curatati-l.

4.  remontati  programatorul  de  udare(vezi  IV.  Punere  in 
functiune”Racordarea programatorului”)

        VIII. Defectiuni de functionare
Defect Cauza posibila Solutie
Deschiderea  manuala 
imposibila cu “ON/OFF”

Capacitate  insuficienta  a 
bateriei(ledul luminos palpaie).

Montati o noua baterie alcalina.

Robinet inchis. Deschideti robinetul
Nu este udare. Program  inchis:  buton  Run 

Time pe OFF sau Reset.
Rotiti  butonul  Run  Time pe 
durata de udare dorita.

Udarea a fost demarata manual si 
se  opreste  automat  dupa  30 
minute.
Buton Run Time pe ON.

Rotiti  butonul  Run  Time pe 
durata de udare dorita.

Capacitatea  bateriei 
insuficienta(ledul  luminos 
palpaie).

Montati o noua baterie alcalina.

Baterie inserata gresit. Respectati polaritatea(+/-).
Senzorul  racordat  semnaleaza 
umiditate suficienta.

Verificati  reglajul  umiditatii  la 
senzor.

Robinet inchis. Deschideti robinetul.



Programul  de  udare  nu  se 
realizeaza la momentul bun

Intre timp butonul a fost rotit pe 
reset.

Reglati  noua  ora  de 
incepere(vezi V. Utilizarea)

Baterie  uzata  inaintea  duratei 
de utilizare

Baterie non-alcalina. Utilizati o baterie alcalina.

In cazul aparitiei altor defectiuni, contactati Service Gardena. Reparatiile se fac la punctele de service 
post-vanzare Gardena sau a revanzatorilor specializati agreati de Gardena.

      IX. Accesorii disponibile
Sonda de umiditate Gardena  -  art. 1188
Pluviometrul electronic Gardena  -  1189

       X. Caracteristici tehnice
Presiune de lucru min/max 0,5 bar / 12 bari
Debit minim 20 l/h
Fluid utilizat Apa dulce, curata
Temperatura maxima a fluidului 40 grade C
Numar  de  cicluri  de  udare 
programabile pe zi

3x(la fiecare 8 ore); 2x(la fiecare 12 ore); 1x(la fiecare 24 ore) 

Cicluri de udare pe saptamana In fiecare zi; la 2,3 sau 7 zile
Durata de uadare pe program 1,2,3,4,5,6,8,10,15,30,60,90,120 minute
Baterie recomandata 1x9V alcalino-manganeza tip IEC 6LR61.
Durata de viata a bateriei Aprox. 1 an

         XI. Service dupa vanzare / Garantie
Lucrarile de reparatii in Service nu sunt facturate cat produsul este sub garantie.
Gardena  acorda  pentru  acest  aparat  o  garantie  contractuala  de  2  ani  din  ziua  cumpararii.  Aceasta 
garantie acopera toate defectele serioase ce pot fi dovedite a fi defecte de materiale sau defecte de 
fabricatie. Pentru ca aceste garantii sa fie valabile, trebuie indeplinite urmatoarele conditii:
– aparatul sa fie folosit adecvat, urmand instructiunile de utilizare.
– Nimeni nu va incerca sa-l repare, nici clientul, nici o alta persoana neautorizata.
– Defectiunile datorate unor baterii instalate gresit sau a celor care au scurgeri nu sunt sub garantie.
– Defectiunile provocate de inghet sunt excluse de la garantie.


